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Zakoñczenie testowego wdro¿enia Regionalnego 
programu wspierania uzdolnieñ dzieci i m³odzie¿y 

Sukcesy projektu
DiAMEnT to systemowy projekt innowacyjny Województwa 
Ma³opolskiego realizowany w okresie 1.03.2009 - 31.12.2013  
przez Ma³opolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w partnerstwie z Wy¿sz¹ Szko³¹ Biznesu - National-Louis 
University w Nowym S¹czu oraz National-Louis University 
w Chicago. Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie 
i zaprezentowanie w ostatecznej wersji nowatorskiego 
systemu pracy z uczniami zdolnymi, pozwalaj¹cego na 
wspieranie uzdolnieñ uczniów w zakresie jêzyka angielskiego, 
matematyki, technologii informacyjno-komunikacyjnych 
i przedsiêbiorczoœci oraz na doskonalenie kompetencji 
twórczego myœlenia. W ramach projektu s¹ realizowane 
dzia³ania, jakie dotychczas w sposób kompleksowy nie by³y 
podejmowane ani w Ma³opolsce, ani w Polsce. Za³o¿enia 
programowe tych dzia³añ zosta³y wypracowane w pierwszej 
fazie projektu w postaci autorskich programów, materia³ów 
metodycznych, testów itp. Do ich zastosowania w praktyce 
przygotowano ponad 4500 nauczycieli, dyrektorów, 
wizytatorów, pracowników samorz¹dowych. Nowatorskie 
programy przetestowano w pracy z uczniami w  Ma³opolsce, 
w 2010/2011 i 2011/2012 w nastêpuj¹cych formach: 

ko³o 9000 uczniów szkó³ podstawowych, 
gimnazjów, liceów i techników, wy³onionych spoœród 
ponad 27 000 zdiagnozowanych osób.

nad 1 600 uczniów. 

193 uczniów 
szkó³ ponadgimnazjalnych i trzecich klas gimnazjów.

 Letnia Szko³a M³odych Talentów. W dwóch edycjach 
obozów naukowych wziê³o udzia³ 

< Program  rozwijania  twórczego  myœlenia - Twórczo 
odkrywam œwiat. Realizowany przez ponad 1000 
nauczycieli w 486 szko³ach podstawowych, objêto nim 
oko³o  19 000 uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

< Powiatowe  Oœrodki  Wspierania  Uczniów  Zdolnych. 
Na zajêcia pozaszkolne w 161 POWUZ i 592 grupach 
uczêszcza³o o

< Warsztaty letnie. W wakacyjnych wyjazdach uczestniczy³o 
po

< E-learningowe  ko³a  naukowe. Prowadzone przez kadrê 
akademick¹ WSB-NLU w Nowym S¹czu dla 

<
200 uczniów szkó³ 

ponadgimnazjalnych i absolwentów gimnazjów - laureatów 
i finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad.

Opinia superwizora projektu prof. Lindy Tafel, 
z National-Louis University w Chicago

Opieraj¹c siê na analizie materia³ów, moich obserwacjach 

zajêæ i przeprowadzonych rozmowach z dyrektorami szkó³, 
nauczycielami oraz uczniami jestem przeœwiadczona, ¿e 
projekt zosta³ dobrze wdro¿ony. Uczniowie maj¹ znakomite 
mo¿liwoœci definiowania problemów, które nastêpnie 
wspólnie staraj¹ siê rozwi¹zywaæ. Program zajêæ 
ukierunkowany jest na poszukiwanie pytañ wa¿nych dla 
uczniów i wypracowywanie strategii ich rozwi¹zywania. 
Ma³e dzieci z pewnoœci¹ maj¹ szansê na wzmocnienie 
kreatywnego myœlenia w swej codziennej pracy, natomiast 
starsi ukierunkowywani s¹ na wykorzystanie myœlenia 
krytycznego, badawczego i kompetencji komunikacyjnych. 
Wszystkie te wysi³ki owocuj¹ tworzeniem nowego 
œrodowiska nauczania i uczenia siê oraz sprzyjaj¹ 
budowaniu nowych doœwiadczeñ, zarówno dla nauczycieli, 
jak i uczniów. Ci zaœ czêsto reaguj¹ entuzjazmem i chêci¹ do 
pracy. Przez 45 lat pracy w edukacji, podczas których 
uczestniczy³am w wielu projektach i grantach, nie spotka³am 
siê z projektem który by³by tak przemyœlany, entuzjastyczny 
i zrealizowany z tak¹ determinacj¹.  Czy reforma edukacyjna 
w Polsce mo¿e byæ wzorowana na ma³opolskim modelu 
pracy z uzdolnionymi dzieæmi? Dzisiaj wiemy, ¿e jest to 
mo¿liwe.

Osi¹gniêcia uczestników  

Konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w POWUZ
.

Celem konkursu bylo:
 tworzenie warunków do wymiany doúwiadczeñ miædzy 
nauczycielami i uczniami - uczestnikami zajêæ w POWUZ;
promowanie dobrych praktyk zwiàzanych z realizacjà 
Regionalnego programu wspierania uzdolnieñ dzieci 
i mùodzieýy,
upowszechnianie efektów wdroýenia Regionalnego 
programu wspierania uzdolnieñ dzieci i mùodzieýy.

Praca konkursowa sk³ada³a siê z opisu projektu 
sporz¹dzonego przez  nauczyciela oraz prezentacji efektów 
czastkowych lub efektu finalnego zrealizowanego projektu, 
przygotowanej przez uczniów.  Z³o¿ono 186 prac 
konkursowych (1355 uczniów i 186 nauczycieli).
Komisja Konkursowa nagrodzi³a 51 zespo³ów (przyznano 
nagrody 442 osobom) i wyró¿ni³a 67 zespo³ów  (przyznano 
wyró¿nienia 553 osobom). 
Nagrodzone projekty by³y prezentowane podczas osiemnastu  
spotkañ powiatowych podsumowuj¹cych pracê POWUZ, 
z udzia³em przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, 
oœwiatowych, uczniów, nauczycieli, rodziców. W spotkaniach 
uczestniczy³o  ok. 1 500 osób.
.

Konkurs na scenariusz zajêæ lekcyjnych dla klas 1-3 SP
z wykorzystaniem programu Twórczo odkrywam œwiat

Celem konkursu bylo: 

gùos  dwie edycje konkursu. W pierwszej edycji 
konkursu przyznano szeœæ, a w drugiej edycji cztery 
równorzædne nagrody. Nagrodzone prace zostan¹ 
opublikowane w elektronicznej publikacji, zawieraj¹cej 
produkty  finalne projektu.

<

<

<

<wspieranie nauczycieli we wdraýaniu programu Twórczo 
odkrywam úwiat,
<upowszechnianie programu z zakresu rozwijania 

twórczego myúlenia wúród n-li edukacji  wczesnoszkolnej,
<tworzenie warunków do wymiany doúwiadczeñ miædzy 

nauczycielami realizujàcymi program,
<dostarczenie nauczycielom narzædzi do prowadzenia 

ciekawych zajæã na I etapie edukacji.
Praca konkursowa to opis zajêæ zrealizowanych 
z wykorzystaniem programu Twórczo odkrywam œwiat. 
O zono  

.
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